
Følg os på Facebook eller se vores hjemme side www.Lindvedinfo.dk  

Møde i Lindved Lokalråd 
mandag den 20. september 2021 kl. 19:00 i 
Sognegården 

 
 

 Deltagere: 
Jan Amstrup, Dagli’ Brugsen  
Jannie Andersen, Medhjælper 
Leif Andersen, Missionshuset 
Ditte Fabrin (Kasserer) 
Kelvin Guldberg, Medhjælper 
Anders Havreballe, KFUM Spejderne 
Poul Helgesen, Sindbjerg Kirke 
Arne Henriksen, Medhjælper 
Michael Hougaard, Lindved Hallen 
Mads Sørensen Høvenhoff, 
(Webmaster) 
Nicolai Jensen, Børnehaven  
Anders Juul, Lindved Skolebestyrelse 
Lars Bering Lærkegaard, Lindved 
Vandværk  
 

 
M Max Matthäi, (Formand) 
Erik Nielsen, Sognegården 
Carl Johan Nyborg, 
Sognegårdsforeningen 
Karl Erik Plagborg, Erhvervsdrivende 
Aage Poulsen, Landbruget  
Mogens Thomsen,  
Lokalhistorisk Forening  
Hans Weber,  
Lindved Gymnastikforening  
(Næstformand og referent) 
Karsten Østergaard, medhjælper 
René Weiss Aamand, 
Antenneforeningen 

 Afbud: 
Eventuelt afbud bedes venligst meddelt sekretæren på hw@privat.dk. 

 Dagsorden Referat 

1.  Konstituering: Valg af 

• formand,  

• næstformand,  

• sekretær og  

• kasserer, samt 
 

en repræsentant til det Fælles 
Landdistriktsråd 

 
Max 
Hans 
Hans 
Ditte trækker sig pga. mgl. tid. Vi skal 
have fundet en ny. 
Hans 

2.  Nyt om Daniagrunden (MAX) Andreas og Plagborg har fået ryddet 
op. Det ser rigtig fint ud nu. Og 
Plagborg har købt ejendommen. 

3.  Lys i Tingparkens Pavillon (Max) 2 sæt kost og skovl indkøbes. Et sæt 
placeres i containeren. – Folk der 
booker pavillonen får også adgang til 
containeren. 
Lindved El kommer med et forslag til 
belysning. 
Der er nu fræset i parken på de 
steder, hvor der skal være vilde 
blomster. 

https://www.facebook.com/groups/1608534049174552/
http://www.lindvedinfo.dk/
mailto:hw@privat.dk


Side 2 

4.  Young Town (MAX) Fase 3 – Pannabanen er ved at blive 
etableret. 
Skaterbanen påbegyndes i uge 43. 
Fase 4 - Hæng ud: Bålhytte var ikke 
interessant for børnene. I stedet 
ønsker de noget overdække m.m. 
Multibanens belægning smuldrer. Vi 
har sendt en reklamation, så 
belægningen skiftes på garantien. 

5.  Tomgangsboliger på Højtoften. Der er stadig 5 boliger ledige. 

6.  Forretningsudvalgets møde den 3. 
september 2021 med planchefen 

Max og Hans mødtes med Karina og 
2 andre planfolk. De var meget 
positive og lydhøre. De opmuntrede 
os til at lave et høringssvar til 
kommuneplanforslaget. 
Det er politisk besluttet, at 
lokalplanlægningen af 
erhvervsområdet mellem A13 og E18 
skal i gang. 

7.  Vejskilte ved indkørsel til 
skoleområdet. (MAX) 

Pris 19.000 kr. for nye skilte.  
Vi får svar den 28. om den store 
landdistriktspulje vil betale. 

8.  lokalplan 1160 – Boliger på 
Tykmosevej 
 

Forretningsudvalget har sendt en 
anbefaling til Kommunen. 
Det kommer til at hedde 
Tykmosevænget. 

9.  Drøftelse af KOMMUNEPLAN 2021-
2033 
NB: Vi gennemgår ikke 
kommuneplanforslaget, så kik på det 
inden mødet og kom med jeres 
eventuelle bemærkninger på mødet. 

Bidrag fra mødet m.m. bliver 
indarbejdet i det endelige høringssvar.  

10.  Flytning af byskilt ud på  
Ny Agersbølvej 

Hans laver et brev til Vejvæsenet. 
Der har været uheld med materiel 
skade i krydset.  

11.  Koordinering af bykalender Lokalrådet henstiller, at foreningerne 
og skolen melder tingene ind til Carl 
Johan i Sognegårdsforeningen. 

12.  Nytilflyttede. Der er 5 nytilflyttede siden sidste 
møde. Velkomstpakken indeholder nu 
også honning fra Bjarne Høj. 

13.  Nyt fra foreningerne. Vandværket: Ny asfalt på Birkevej. 
Vandværket skifter alle installationer 
inden den nye asfalt kommer på midt 
2022. Det koster vandværket ca. 1 
mill.  

https://dokument.plandata.dk/20_10855126_1630397552708.pdf
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/


Side 3 

Lokalarkivet: Der afholdes Arkivernes 
Dag søndag den 14. november kl. 
13.30 i Lindved Sognegård. Ole 
Jørgensen vil vise og kommentere 
billeder fra Lindved skoles start. 
 
Landbruget: Høsten har været dårlig. 
 
Børnehavens leder er blevet fritaget 
for tjeneste.  
Der har været høj omsætning i 
personalet. 
Der er sat 4 specialpædagoger på at 
genskabe tilliden til institutionen. 
Der er 60 - 70 børn i børnehaven. 
 
Skolen:  
Der er ansat en ny viceskoleleder, 
som vi har manglet det sidste halve 
års tid. 
Skolen er meget glad for arbejdet der 
gøres i Young Town Lindved og det er 
taget yderst godt imod. 
Vi ser interesse for skolen fra børn der 
kommer udefra og har et pænt optag 
af disse. 
 
Der arbejdes på at undgå 
Elevatorklasser. Klasser der det ene 
år er delt i to og det andet samlet i en. 
Dette grundet til og fraflytning med 
mere. Derfor er det kærkomment med 
flere byggegrunde der kan give et 
større børnegrundlag på sigt. 
 
Der er startet en klub kaldet LUK. 
Denne er for 5. og 6. klasses elever 
og drives en aften om ugen af 
forældre til de unge der går i klubben. 
 
Ligeledes er der igen i år en klubaften 
om ugen for unge i 7. til 9. klasse. 
Denne drives af kommunen. 
 
Antenneforeningen har problemer 
med at fiberleverandørerne graver i 
deres ledninger.  
TV2 har overtaget al fodbold. 
TV2News kommer i grundpakken. 
Hastigheden på internet er steget, og 
priserne er faldet. 
 



Side 4 

Brugsen: Det går godt - over index 
100. 
 
Parken: Arne er godt med med 
pasningen. 
 
Sognegårdsforeningen, Kirken og 
Lokalhistorisk Forening har 
genforeningsfest. Der er ca. 100 
tilmeldte. 
 
Sognegårdsforeningen er i gang 
med at sælge medlemskort. Der 
kommer en række arrangementer i 
efteråret. 
 
LG mangler et bestyrelsesmedlem for 
fodbold ungdom da Kim stopper. 
 
Byfestudvalget: God fest. Alt gik godt 
og der var god deltagelse. 
 
Kirken: Glad for at man nu kan holde 
normale gudstjenester igen. 
 
Skovbyen: Skoven vokser godt til. 
Overvejer noget kraftigere maskineri 
til at passe stierne med. 
 
Sognegården: Der er lavet 
stillingsopslag efter ny forpagter.  
Man vil ikke have at forskellige lejere 
bruger køkkenet. Udlejning baseres 
derfor på at man skal købe maden 
hos forpagteren. 

14.  Eventuelt. Vi har bedt Kommunen om af Lindved 
bliver slettet fra ”Min Landsby” – der 
er alligevel ingen opslag på den. 

15.  Fastsættelse af næste møde. Sognegården den 24. januar 2022 
kl. 19:00 

 
HUSK at orientere dit bagland! 


